
3 forårsbukke skudt i St. Restrup Skov 
 

Bukkejagten er over os lige nu og indtil dato er der skud 3 bukke i St. Restrup Skov, tillykke til 
Peter Rasmussen, Tom Houen og Peter Aaen som har været de heldige jægere der har skudt buk.  
Læs også Peter Rasmussens historie om hans bukkejagt. 
 
Henrik Terp 



Bukketræf 
 
Den 16. maj kl. 10.00 havde de tre jagtforeninger i Aalborg, inviteret til fælles bukketræf i 
Jægerhuset. Da det var første gang at vi inviterede til bukketræf,  er man selvfølgelig spændt på om 
der overhoved kommer folk til sådan et arrangement og om der er nogen der har været heldige og 
skyde en buk på præmieremorgenen.  Kl. 10.30 lå der 7 pæne bukke på paraden og der var vel 
omkring 35-40 personer til bukketræf i løbet af formiddagen, samt hele den lokale verdenspresse 
som ivrigt filmede og fotograferede bukkene når de ankom til Jægerhuset.  Efter paraden og 
fotografering var de 3 jagtforeninger vært med kaffe og rundstykker til de fremmødte. Det var alt i 
alt en rigtig god dag og jeg håber, det bliver en fast tradition, hvert år den 16. maj. 
 
Henrik Terp 
 
 
 









DAG MED SKYDEVOGNEN.     LØRDAG 17. AUGUST.  
  
I lighed med sidste år arrangerer Aalborg og Omegns jagtforening en dag hvor du kan få afprøvet dine 
skydefærdigheder med haglbøsse. Du får denne dag mulighed for at skyde til lerduer med en personlig 
instruktion, der gerne skulle gøre dig bedre til at ramme, med deraf mindre anskydninger som resultat. 
Derudover bliver der mulighed for at se om dit gevær passer til dig , da vi også har en laserpatron med , som 
viser helt nøjagtig hvor din haglbøsse rammer. Der er også et prøveskydningsstativ, hvor du kan afprøve 
dine jagtpatroner og se om de nu også har den dækning som du egentlig går og regner med, du kan 
medbringe dine egne patroner, eller du kan købe af det udvalg som vi vil have med. Gå ikke glib af denne 
dag hvor du både kan have chancen for at blive bedre til at ramme med din haglbøsse, samt have en 
hyggelig dag sammen med andre jagtkammerater. Skulle dette have vagt din interesse kan du tilmelde dig til 
undertegnede, der vil blive et hold både formiddag og eftermiddag, sted oplyses ved tilmeldingen, og det 
hele finder sted lørdag d. 17 august. 
  
med jægerhilsen 
  
Jørgen Balser Jakobsen 
 



Fisketur aflyst 
 

Den planlagte fisketur til Nørholm Fiskepark, den 22. juni måtte desværre aflyses på grund af 
manglende tilslutning. Bestyrelsen vil gøre et nyt forsøg ved en anden lejlighed. 
 
Henrik Terp 



Jægerhuset - foreningsaftener 
I begyndelsen af året annoncerede bestyrelsen med, at der hver 2. tirsdag i 
måneden var foreningsaften. Der har desværre været aflysninger p.g.a. 
forhold vi ikke har været opmærksom på. Det er selvfølgelig beklageligt, men 
den tid der er gået, kan vi ikke ændre. Vi kan derimod gøre det bedre 
fremover og det vil vi i bestyrelsen gøre vores til. I juli måned holder de 
fleste ferie, så der er ikke foreningsaften. Den 2. tirsdag i august 
begynder vi igen. Vi mødes til hyggeligt samvær kl 19.00, hvor der bl.a vil 
være mulighed for at komme i værkstedet. Det er nu indrettet med 
håndværktøj, søjleboremaskine, båndsav og båndpudser. Vi mangler endnu lidt 
småting, så har du særlige behov vil det være fornuftigt at tage lidt grej 
med i bagagerummet. du er velkommen til at kontakte mig forinden, hvis der er 
spørgsmål. 
 
Michael Larsen 
 
 







Hundetræning slut 
 
Der har i år været 18 hunde til træning, og det er ret mange i forhold til de 6 – 10 stykker der har været de 
sidste år. 
 
Selv om der har været mange tilmeldte i år var der ikke mere end 7 der havde tid, eller lyst til at deltage i den 
afsluttende prøve, nemlig 3 unghunde, 2 åbenklasse & 2 veteraner.  
 
Niels Overgaard var inviteret til at dømme vores hunde, det gjorde han til ug, og bedste hund i de tre klasser 
blev. 
 
Bedste unghund , Oliver som er en gammel Dansk Hønsehund, ført af Freddi . De fik en 1. præmie og 
pokalen til bedste unghund. 
 
 
Åbenklasse udviklede sig således at ingen fik 1. præmie, og derfor blev pokalen ikke uddelt. 
 
Veteran klassen blev vundet at Max som er en Kleiner Münsterlænder ført af Rene Andersen. De opnåede i 
fællesskab 40 point som er max point, og fik pokalen for bedste veteranhund. 
 
Et stort tillykke til de hunde der blev præmieret, og til dem der var uheldig kan jeg kun sige, kom igen vi ved 
jo, at hundene kan. 
 
Sædvanen tro skulle vi finde 4 hunde, der skulle deltage på foreningens hold, i Rold Skov prøven. Det var 
lidt svært,men det lykkes at finde 4 hunde, der ville repræsentere vores klub. I næste nummer af 
Omegnsjægeren vil jeg skrive lidt om denne prøve. 
 
Jeg vil også her bruge lejligheden til at takke Brian Lichon som har stået for træning af de ”ældre ” hunde. 
 
Nu er hundetræningen slut for i år, men alle der har gået til træning ved, at selv om klubben’s træning er ovre 
for denne gang, er det vigtig, at det der er lært, holdes ved lige, med den daglige træning. 
 
Vi ses til næste år. 
 
 
På hundeudvalget’s vegne 
 
 
Benny 
 



 

Husregler. 
 

• Huset og værkstedet skal være ryddeligt og rengjort efter brug, dvs. fejet, 
borde stilles på plads og tørret af, stole op på bordene, støvsuget, 
askebægre tømt mv. 

• vaske op 
o Opvaskemaskinen behøver ikke at blive tømt, bare den er startet. 
o Opvask der ikke kan være i opvaskemaskinen skal vaskes op i 

hånden 

• Affaldsspande tømmes 

• Kaffemaskinen tømmes for brugte filtre og kanderne rengøres 

• Køleskabet må ikke slukkes. 

• Køleskabet tømmes for produkter, som kan fordærves 

• Slukke diverse lys – husk stearinlys. 

• Ved brug af pejs skal denne være tømt for gløder – anvend særlig spand 
til formålet. 

• Ved brug af brændeovn – luk lågen. 

• vinduer lukkes 

• Døre låses 

• Husk at skrive i logbogen – så vi kan se hvem der har været i huset 

• Problemer m. inventar – kontakt Michael – 98-381179 

Husudvalget 



Kytterne 
 
 
Fra den nye jagtsæson, er der sket ændring i procedurerne vedr. bestilling af Kytternekort. Ønsker 
du et Kytternekort, kan du gå på posthuset og indbetale kr. 200,00 på giro 8  17 73 84 eller du kan 
sende en check til kassereren Benny Sørensen, Hedeageren 24, 9230 Svenstrup, men du skal 
afvente at kassereren sender et Kytternekort til dig, før du kan gå på jagt.  
 
Henrik Terp 



Min første buk. 
 
Så kom dagen, hvor jeg skød min første buk. 
 
Nu skulle det blive spændende, at se om træningen og min færden i området havde været godt 
nok. 
 
Det var Grundlovs morgen, jeg var på plads kl.4.00. Vejret var perfekt, klar himmel og stille 
vind.  Det første jeg så var råen, den kom frem i lysningen kl. 5.00. Den gik stille og roligt 
rundt i lysningen, så jeg var sikker på, at jeg ikke afsatte fært ind i området.  

Da solen stod op var jeg sikke på at bukken snart ville komme frem. Det gjorde den også, kl 
5.05 stod den lige midt i lysningen. Jeg var nødt til at følge den i 4-5 min. da den hele tiden 
gik om bagved nogle små grantræer. Da der endeligt var frit skud forend 
bukken, den blev skudt lidt forfra med en perfekt kugle. En del jæger havde fortalt mig, at en 
buk sagtens kunne løbe både 50 & 100m inden den forender. 

Det gjorde min første buk ikke, den lagde sig ned der hvor den stod. Det var en stor 
morgenstund. Nu kom arbejdet med at brække bukken. Det gik temmelig nemt, jeg havde jo 
haft en god læremester ( Michael L.) 

Så alt i alt en stor dag, tak til alle der har hjulpet mig med riffel træning, naturkendskab og for 
gode jagthistorier fra gammel dage. 

Lars Nørgård – Q8lars 

 



Ny kasserer i Aalborg og Omegns Jagtforening 
Benny Sørensen er blevet valgt til ny kasserer i foreningen. Kontakt Benny, hvis du har spørgsmål 
vedr. medlemskab, skrives på venteliste til St. Restrup Skov eller ønsker Kytternekort. 
Benny Sørensen, Hedeageren 24, 9230 Svenstrup, tlf. 98 38 40 64. 

 
 



DJ Repræsentantskabsmøde 2002 
 
Foreningen var i lighed med tidligere år repræsenteret på DJ’s 11. repræsentantskabsmøde, 
som blev afholdt lørdag den 8. juni 2002 i Odense Congress Center. 
Efter de normale formalia ved afholdelse af generalforsamlinger gav formand Christian 
Raunkjær en udførlig beretning om DJ virke i det forløbne år. Årsberetningen var forinden 
mødet fremsendt til samtlige delegerede og de kan rekvireres til gennemlæsning hos Poul 
Jacobsen, Michael Larsen og Jørgen Balser Jacobsen.  
 
Det var et langt repræsentantskabsmøde – ikke mindst på baggrund af, der var fremsat flere 
forslag fra regionerne til kontingentstigning - med henblik på at få ordnede forhold i DJ’s 
økonomi.  
Det har siden begyndelsen af året været kendt, at økonomien i DJ er dårlig. Der er desværre 
ikke forventninger til at økonomien bedres i årene frem, hvorfor det har været naturligt at 
foreslå, at der må ske en kontingentstigning. De væsentligste årsager til at vi er havnet i denne 
situation er svigtende annonceindtægter, forventningerne om ”små” årgang i de kommende år 
og forventede krav om, at der skal ske forbedringer af arbejdsmiljøet for de ansatte i DJ. 
 
Det var hovedbestyrelsens forslag der blev vedtaget. Forslaget betyder, at der fra 2003 sker en 
kontingentstigning på kr. 100,00 årligt for ordinære og direkte medlemmer. Der sker ikke 
indeksregulering for disse kategorier i 2003.  
I forbindelse med debatten fremkom der mange holdninger til, hvorvidt kontingentforhøjelse 
ville medføre en medlemsnedgang. På repræsentantskabsmødet var vi dog enige om, at vi i 
forening må bidrage til at fastholde vores medlemmer og samtidig gøre en indsats for at 
hverve nye. 
 
Aalborg og Omegns Jagtforening yder fuld opbakning til kontingentforhøjelsen. Vi synes i 
bestyrelsen, at Danmarks Jægerforbund gør det godt. Det blev tydeligt dokumenteret ved 
gæstetalerne på repræsentantskabsmødet, at DJ nyder meget stor respekt og har stor 
indflydelse  i de kredse, hvor vi samarbejder. 
 
Med disse ord håber bestyrelsen på, at vores medlemmer bakker op omkring 
kontingentstigningen og fortsat vil gøre en indsats for at hverve nye medlemmer. 
 
Michael Larsen 
Næstformand 





Bukkejagt i St. Restrup Skov 
 
I år var jeg så heldig at få bukkejagten den 16. maj om aftenen, så lige før kl. 17.00 var jeg ude i 
skoven for at bestemme, hvor jeg ville være. Det var nemt, for af dem, der var mødt, var der 
enighed om, hvor hver især ville være, jeg valgte område 5 lige bag savværket, så da brikken var på 
plads, var der jo flere timer til man skulle på plads (jeg har ikke tålmodighed til at sidde ret meget 
mere end 2 timer), så jeg kørte ind til Storcentret og gik en tur der. Det bliver man jo hurtig træt af, 
så kl. 18.00 kørte jeg tilbage til skoven og tog en øl. Dan det var overstået, gik jeg en lille tur, og kl. 
19.00 var jeg i hochstanden og efter et stykke tid tror jeg nok, jeg har blundet lidt, for da jeg på et 
tidspunkt kikkede op, trådte der et dyr ud af grandtykningen, op med riflen, så at det var en buk og 
bang, den var død, afstand 60 meter, og der var kl. 19.40, så det var hurtigt. Ikke nogen stor buk, 
med meget god vilje, en ulige 6 ender, brækket vægt 16,5 kg 
 
Peter Rasmussen 















Rønhøj Plantage 
 
Jagten i Rønhøj Plantage som er på 191 ha og  som ligger på Aars egnen, har været udbudt i 
offentlig licitation og bestyrelsen har haft sendt en 5 mands trup,  for at besigtige området. 
Det var et meget varieret og kuperet terræn som ville egne sig utrolig godt til foreningsjagt. 
Bestyrelsen har afgivet skriftlig tilbud på jagten, men først i juni måned har vi desværre fået afslag 
fra udlejer, at jagten var udlejet til anden side. 
 
Henrik Terp 



St. Restrup skov - salg til golfbanen 
 
Den 20.6.2002 har jeg talt med skovejer Helge Jacobsen, om der var nyt 
omkring salg af en del af skoven til Aalborg golfklub. Helge Jacobsen har 
endnu ikke hørt fra dem, hvilket han heller ikke har forventning om. Vi kan 
fortsat vente i spænding til den 1.7.2002, hvor der gerne skal falde en 
afgørelse. Jeg har aftalt med Helge Jacobsen, at han kontakter mig snarest 
han ved noget, så vi kan komme i dialog med golfklubben om indeværende 
jagtsæson. Når bladet udkommer har vi passeret deadline og du er velkommen 
til at ringe til mig for sidste nyt. 
 
Michael Larsen 
 





Tur til Sverige. 
 
Medlemmer af Aalborg og omegns Jagtforening indbydes hermed til at deltage i en weekend 
tur til Sverige i samarbejde med Aaby Sogns Jagtforening. Turen er en tur på bane med 
riffel og den forløber således: Vi tager fra Aabybro fredag den 16/8 kl. 18.30 og er tilbage 
søndag kl. ca. 21.00. Om Lørdagen skyder vi til elgmærket og prøver deres nye sportingbane 
(haglbøsse kan lånes) og om aftenen er der festmiddag. Søndag deltager vi i deres 
feltskydning, der foregår i fjeldet omkring skydebanen, hvor vi også bor (sovepose). Det er 
23. år vi har denne tur. 
 
Pris for turen incl. 2 x morgenmad, 1 x festmiddag og transport er kun kr. 600,00 
Ring og hør mere om turen eller tilmeld dig til Peter Rasmussen 98242087 
 
Peter Rasmussen 
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